
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 

 

บทที่ 8 การเพาะพันธุปลาสวยงามน้ําจืด 

 

เนื้อหา  

 1. การสืบพันธุและการปฏิสนธิของปลา 

 2. ลักษณะและประเภทของไขปลา 

 3. การแยกเพศปลา 

 4. การเพาะขยายพันธุปลาทอง 

 5. การเพาะขยายพันธุปลาออกลูกเปนตัว 

 6. การเพาะพันธุปลากัด 

 7. การเพาะพันธุปลาหมอมาลาวี 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 8 แลวนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกรูปแบบการสืบพันธุและการปฏิสนธิของปลาได 

 2. บอกลกัษณะและประเภทของไขปลาได 

 3. จําแนกเพศปลาสวยงามโดยใชลักษณะเพศภายนอกได 5 ชนิด 

 4. อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุปลาทองได 

 5. อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุปลาออกลูกเปนตัวได 1 ชนิด 

 6. อธิบายวิธีการเพาะพันธุปลากัดได 

 7. อธิบายวิธีการเพาะพันธุปลาหมอมาลาวีได  

 

จํานวนคาบท่ีเรียน       12  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 
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 4. ฝกปฏบิัติวิธีการเตรียมเพาะขยายพันธุปลาทอง ปลาออกลูกเปนตัว และปลากัด 

 5. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 6. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 3. อุปกรณประกอบการสอน ไดแก ตูกระจก กะละมัง แอรปม ผามุงตาขายสีฟา ตะกรา

พลาสติก 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําปฏิบัติการ รายงานผลการปฏิบัติการ แบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บ

คะแนน 
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บทท่ี 8 

การเพาะพันธุปลาสวยงามนํ้าจืด 
 

การเพาะพันธุปลาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีจะผลิตปลาสวยงามออกจําหนาย เพราะการ

เพาะพันธุปลาในแตละครั้งจะไดลูกปลาจํานวนมาก ปลาสวยงามท่ีเลี้ยงกันอยูในปจจุบันนี้ จะมี

รูปแบบการเพาะขยายพันธุท้ังท่ีเหมือนและแตกตางกันออกไปในปลาแตละกลุม ซ่ึงสามารถแบง

ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก ปลาท่ีออกลูกเปนไขและปลาท่ีออกลูกเปนตัว ปลาสวยงามท่ีออกลูก

เปนไขแลวฟกไปเปนตัวออนนั้น ก็ยังสามารถแบงออกตามลักษณะของไขไดอีก ไดแก ปลากลุมไขลอย 

ปลาไขครึ่งจมครึ่งลอย และปลาท่ีมีไขจม ซ่ึงปลาท่ีมีไขจมนั้นก็สามารถแบงเปน ปลาท่ีมีไขจมติดกับ

วัตถุ และไขจมท่ีไมติดกับวัตถุใด ๆ ในน้ํา เปนนตน นอกจากนั้นยังมีปลาท่ีมีการสืบพันธุและผสมใน

ตัวแมแลวฟกออกมาเปนตัว และท่ีไขสามารถพัฒนาไปเปนตัวออนซ่ึงไมไดรับการผสมจากน้ําเชื้อปลา

ตัวผูเลยก็มี ปจจุบันการเพาะและอนุบาลลูกปลา จําเปนตองศึกษาถึงระบบการสืบพันธุของปลาแตละ

ชนิด รวมท้ังการสังเกตพฤติกรรมของปลาท่ีจะนํามาผสมหรือเพาะพันธุ ตลอดจนรูถึงข้ันตอนการ

อนุบาลลูกปลาใหเจริญเติบโตจนถึงระยะท่ีจําหนายได การประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ

ปลานั้นตองอาศัยท้ังความรูและประสบการณ ซ่ึงสามารถหาไดจากเอกสาร ตํารา อินเทอรเน็ต การ

สอบถามผูรู การฝกอบรมและการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงการเพาะขยายพันธุปลานอกจากจะเปนแนวทาง

หนึ่งในการอนุรักษสัตวน้ําแลว ยังเปนอีกหนึ่งแนวทางท่ีจะพัฒนาสายพันธุปลาใหไดปลาชนิดใหมท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจได ปจจุบันนักวิชาการและนักเพาะเลี้ยงปลามืออาชีพ สามารถผลิตพันธุ

ปลาและพันธุสัตวน้ําไดหลายชนิด นับวามีความกาวหนาไมแพประเทศใดในโลก และไดถายทอด

ความรูและประสบการณในรูปของเอกสาร ตํารา วารสารและสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําชนิดตาง ๆ ท่ีทําใหผูเลี้ยงปลาสวยงามสามารถติดตามความกาวหนาทางการเลี้ยงและเพาะพันธุ

ปลาสวยงามในปจจุบันไดเปนอยางดี  

การสืบพันธุของปลา 

 ปลาในแหลงน้ําธรรมชาติจะผสมพันธุวางไขเม่ือสภาพแวดลอมเหมาะสม แตสําหรับพอแม

ปลาท่ีขุนข้ึนมาเองแลว ถานํามาเพาะในบอเพาะพันธุซ่ึงเปนบอดินพบวา บางชนิดสามารถวางไขได

โดยไมตองปรับสภาพแวดลอม แตบางชนิดจะวางไขไดก็ตองมีการกระตุนใหตกไขและวางไข หรือมี

การปรับสภาพแวดลอมในบอ การเพาะพันธุปลาแตละชนิดจึงใชวิธีการเพาะพันธุตางกันไป อุทัยรัตน 

ณ นคร (2538) ไดแบงระบบการสืบพันธุของปลาออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ 

 



154 

 1. วิธีการสืบพันธุแบบแยกเพศ (Gonochorism) วิธีการสบืพันธุแบบแยกเพศ เปนวิธีการ

สืบพันธุของปลาสวนใหญ ปลาจะมีการแยกเพศกันอยางเดนชัด ปลาเพศผูจะผลิตเชื้อตัวผูและปลา

เพศเมียผลิตไขจากรังไข ไดแกปลาท่ัว ๆ ไป เชน ปลาทอง ปลาคารพ ปลาเทวดา ปลากัด 

 2. วิธีการสืบพันธุแบบกระเทย (Hermaphroditism) ธีการสืบพันธุแบบกระเทยเปนแบบท่ีมี

การสรางเซลลลสืบพันธุเพศผูและเซลลลไขในตัวเดียวกัน ปลาท่ีมีการสืบพันธุแบบนี้พบไมมากนัก 

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ  

  2.1 กระเทยแบบท่ีสรางเชื้อสืบพันธุท้ัง 2 ชนิดพรอมกัน เชน ปลาในครอบครัวปลากะรัง 

(ปลาทะเล) 

  2.2 กระเทยแบบท่ีมีการเปลี่ยนเพศ ปลาพวกนี้ในชวงแรกของชีวิตปลาจะมีเพศหนึ่ง   

เม่ืออายุมากข้ึนหรือโตข้ึนจะกลายเปนอีกพวกหนึ่ง เชน ปลาจาน (Sparus sp.) ชวงแรกจะเปนเพศผู

ตอมาจะกลายเปนเพศเมีย สวนปลาเกา ปลากะรัง และปลาไหลนาในสกุล Monopterus sp. 

ชวงแรกเปนเพศเมียและตอมากลายเปนเพศผู 

 3. การสืบพันธุแบบพารธิโนเจเนซิส (Parthenogenesis) 

  การสืบพันธุแบบพารธิโนเจเนซิส เปนการสืบพันธุท่ีไขสามารถพัฒนาไปเปนตัวออน โดย

ไมตองไดรับการผสมจากน้ําเชื้อตัวผู เกิดไดกับปลาพวกท่ีออกลูกเปนตัว เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอด

ชนิดตาง ๆ ซ่ึงปกติปลาพวกนี้จะสืบพันธุแบบแยกเพศ แตในขณะท่ีไมมีน้ําเชื้อเพศผูของปลาเหลานี้

อยู ปลาเพศเมียอาจอาศัยน้ําเชื้อเพศผูจากปลาชนิดอ่ืน ๆ ชวยกระตุนใหไขมีการพัฒนา โดยท่ีน้ําเชื้อ

ตัวผูไมไดเขาไปผสมดวย ไขจะเกิดการแบงเซลลพัฒนาไปโดยมีโครโมโซมครบจํานวน แตเนื่องจากมี

โครโมโซมท่ีมาจากแมเพียงตัวเดียว จึงทําใหลูกท่ีฟกออกมาเปนเพศเมียท้ังหมด 

แบบของการปฏิสนธ ิ

 การสืบพันธุเปนกระบวนการท่ีสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะตองดํารงไวเพ่ือมิใหสูญพันธุ ท้ังนี้รวมถึง

พันธุกรรมท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหไดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม  

 วิมล เหมะจันทร (2540) กลาววาลักษณะของการสืบพันธุในปลาท่ัวไป แบงออกเปน 3 แบบ

คือ 

 1. Oviparous เปนการผสมพันธุของปลาสวนใหญ โดยปลาเพศเมียจะปลอยไขลงในน้ําแลว

ปลาเพศผูท่ีวายน้ําตามมาจะปลอยน้ําเชื้อเชนกัน เชื้อตัวผูจะวายน้ํารวดเร็วเขาผสมกับไขทางชองเปด 

จากนั้นไขปลาท่ีไดรับการผสมแลวจะพัฒนาไปเปนตัวออนในน้ํา 

 2. Viviparous เปนการผสมภายในตัวแมเหมือนสัตวบก โดยปลาตัวผูจะมีทอสงน้ําเชื้อเพ่ือ

ผสมกับปลาเพศเมีย ซ่ึงพัฒนามาจากครีบทอง ไขท่ีไดรับการผสมแลวจะไดรับอาหารจากแมทางสาย
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สะดือ คลายสัตวบก จนคลอดออกมาเปนตัว ตัวอยางปลาพวกนี้ไดแก ปลาฉลาม และปลากระเบน

บางชนิด 

 3. Ovoviviparous เปนการผสมภายในตัวแมเชนกัน แตไขท่ีไดรับการผสมแลวจะอาศัย

อาหารจากไขแดงภายในไขเอง ไมไดรับอาหารจากตัวแม จนคลอดออกมาเปนตัว ตัวอยางปลาพวกนี้

ไดแก ปลาหางนกยูง ปลาสอดชนิดตาง ๆ และปลาเซลฟน ปลาเพศผูของปลาพวกนี้จะมีทอสงน้ําเชื้อ

เชนกันแตจะพัฒนามาจากครีบกน 

ลักษณะของไขปลา 

 วิมล เหมะจันทร (2540) อธิบายวา ไขปลาสวนใหญมีลักษณะเปนเม็ดกลม แตบางชนิดอาจ

เปนเม็ดวงรี หรือรูปหยดน้ํา สวนประกอบของไขปลาสามารถแบงออกไดดังนี้ 

 1. เปลือกไข (Egg Shell หรือ Chorion) เปนเยื่อบาง ๆ มีความหนาแตกตางกันไปตาม

ประเภทของไขปลา บางชนิดขยายตัวไดดี และบางชนิดอาจเกิดสารเหนียวเม่ือสัมผัสกับน้ํา เปลือกไข

จะทําหนาท่ีปองกันอันตรายจากการกระแทก 

 2. ไขแดง (Yolk) เปนตัวไขท่ีมองเห็น เปนสารประกอบโปรตีนท่ีจะเปนอาหารสําหรับการ

พัฒนาของตัวออน ไขแดงของปลาบางชนิดจะมีหยดน้ํามันปะปนอยูทําใหไขลอยตัวไดดี 

 3. ข้ัวกําเนิด (Germinal Disc) เปนจุดเล็ก ๆ อยูทางดานบนของไขแดง ท่ีเรียกวา Animal 

Pole เปนท่ีรวมของนิวเคลียส และไซโตพลาสซึม จะเปนสวนท่ีไดรับการผสมจากเชื้อตัวผู แลวมีการ

แบงเซลลเปนตัวออน 

 4. ชองวางระหวางไขแดงและเปลือกไข (Perivitelline Space) เปนชองวางท่ีมีขนาดเล็ก

มาก เพ่ือใหไขแดงสามารถหมุนรอบตัวได บางชนิดจะขยายตัวเม่ือไขสัมผัสกับน้ําโดยน้ําจะซึมเขาไป

อยูภายใน  

ประเภทของไขปลา 

 วีรพงษ วุฒิพันธุชัย (2536) กลาววา ไขปลาท่ัวไปนั้นสามารถแบงประเภทตามการลอยน้ําได 

3 ประเภทดังนี้ 

 1. ไขลอย (Pelagic Egg) ไขชนิดนี้มีเปลือกบาง คอนขางใส เปลือกไมมีเมือกเหนียว ไขแดงมี

หยดน้ํามันอยูมาก เม่ือปลอยออกจากแมปลาแลวจะลอยข้ึนมาอยูท่ีผิวน้ํา การฟกตัวคอนขางเร็ว ตัว

ออนท่ีฟกออกมาจากไขประเภทนี้จะลอยตัวข้ึนอยูท่ีผิวน้ําโดยหงายทองข้ึน ตัวอยาง เชน ปลากัด  

 2. ไขครึ่งจมครึ่งลอย (Semi Buoyant Egg) ไขมีเปลือกบางไมมีเมือกเหนียว ไขโปรงใสไมมี

หยดน้ํามัน การฟกตัวรวดเร็ว เม่ือปลอยออกจากแมปลาไขจะจมน้ํา จากนั้นเปลือกไขจะคอย ๆ ดูด

น้ําเขาไปในชอง Perivitelline Space ทําใหเปลือกไขขยายตัวออก 3 – 5 เทา เกิดแรงพยุงใหไข
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ลองลอยในน้ําไดดี แตถาไมมีกระแสน้ําไขจะจมตัวลง ตัวออนท่ีฟกออกจากไขประเภทนี้จะวายน้ําพุง

ตัวข้ึนลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน ปลาสรอย ปลาตะเพียน ปลามาลาย ปลาทรงเครื่อง และปลากา

แดง 

 3. ไขจม (Demersal Egg) ไขชนิดนี้มีเปลือกหนาไขทึบแสง ไมมีหยดน้ํามัน การฟกตัวชา 

เม่ือปลอยออกจากแมปลาจะจมลงกนบอ ตัวออนท่ีฟกออกจากไขประเภทนี้จะเกาะคว่ําตัวอยูตาม

วัสดุตาง ๆ ใตน้ํา ไขประเภทนี้สามารถแบงออกได อีก 2 แบบ คือ 

  3.1 ไขจมแบบไมติดกับวัตถุ (Non Adhesive-Demersal Egg) ไขชนิดนี้จะจมอยูตามพ้ืน

กนบอหรือกนภาชนะ ปลาท่ีมีไขแบบนี้มีไมมากนัก เชน ปลานิล ปลามังกร 

  3.2 ไขจมติดกับวัตถุ (Adhesive-Demersal Egg) ไขชนิดนี้เม่ือปลอยออกจากแมปลา

และไดสัมผัสกับน้ํา จะเกิดสารเหนียวท่ีเปลือกไข ทําใหไขสามารถติดกับวัสดุตาง ๆ ไดทันทีท่ีไขสัมผัส 

เชน ตามรากและลําตนของพันธุไมน้ํา หรือผนังบอ ตัวอยางเชน ปลาทอง ปลาคารพ ปลาเทวดา  

ปลาปอมปาดัวร ปลานีออน ปลากราย และปลาออสการ 

ความแตกตางของเพศปลา 

 ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นวา ปลาตัวใดเปนเพศผูหรือเพศเมียนั้น สวนใหญจะสังเกตไดเดนชัด

เม่ือปลาเจริญเติบโตถึงวัยสมบูรณเพศ หรืออยูในชวงฤดูสืบพันธุเทานั้น ซ่ึงสภาพแวดลอมและอาหาร

มีสวนทําใหถึงวัยเจริญพันธุเร็วหรือชา โดยท่ัวไปปลาท่ีมีขนาดเล็กมาก และวงจรชีวิตสั้นจะถึงวัยเจริญ

พันธุเร็วกวาปลาท่ีมีขนาดใหญ และมีอายุยืนยาว ปลาสวยงามบางชนิดสามารถแยกเพศไดตั้งแตปลา

ยังมีขนาดเล็ก แตปลาบางชนิดก็แยกเพศไดลําบาก แมวาปลาสมบูรณเพศแลวก็ตาม 

 วีรพงษ วุฒิพันธุชัย (2536) กลาววา การแยกเพศปลาโดยท่ัวไปแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. ลักษณะเพศภายในของปลา ไดแก รังไขและอัณฑะ ซ่ึงในปลาท่ัวไปสามารถแยกเพศได

โดยปลาเพศเมียจะมีรังไข และมีการพัฒนาของรังไข สวนปลาเพศผูจะมีอัณฑะและมีการพัฒนาของ

น้ําเชื้อ 

 2. ลักษณะเพศภายนอกของปลา เปนลักษณะภายนอกท่ีบงบอกความแตกตางระหวางเพศ 

สามารถพิจารณาไดจากลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1 รูปรางและขนาดลําตัว โดยท่ัวไปปลาเพศเมียจะมีลําตัวอวนปอม และตัวโตกวาปลา

เพศผู เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาซิว ปลาสรอย ปลาตะเพียน ปลาทรงเครื่อง และปลากาแดง 

  2.2 ความยาวของครีบ ปลาเพศผูหลายชนิดมีครีบตาง ๆ ยาวกวาปลาเพศเมีย เชน    

ปลากัด ปลากระดี่ ปลาหางนกยูง ปลาสอด และปลาเซลฟน 
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(ก) ปลาหางนกยูงเพศผู 

 
(ข) ปลาหางนกยูงเพศเมีย 

 
(ค) ปลาเซลฟนเพศผู 

 
(ง) ปลาเซลฟนเพศเมีย 

 
(จ) ปลาสอดหางดาบเพศผู 

 
(ฉ) ปลาสอดหางดาบเพศเมีย 

 

ภาพท่ี 8.1 ความแตกตางของลักษณะภายนอกระหวางปลาเพศผูและเพศเมีย 

ท่ีมา :  วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) 

  2.3 สีของลําตัว ปลาเพศผูหลายชนิดจะมีสีเขมและสวยกวาปลาเพศเมีย เชน ปลากัด 

ปลากระดี่ ปลาหางนกยูง และปลาเซลฟน 

  2.4 ตุมสิว (Pearl Organ or Nuptial Tubercle) ปลาหลายชนิดเพศผูจะสรางตุมสาก 

เกิดข้ึนบริเวณครีบหู กระพุงแกมและอาจมีท่ีบริเวณลําตัวในฤดูผสมพันธุ เปนตุมขนาดเล็กตองใชมือ

ลูบสัมผัสจึงจะรูสึก เชน ปลาคารพ ปลาตะเพียน ปลาสรอย ปลาทรงเครื่อง และปลาทอง 
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  2.5 ติ่งเพศ (Urogenital Papillae) ปลาหลายชนิดจะมีความแตกตางของติ่งเพศใหเห็น

ได โดยเพศเมียจะมีติ่งเพศสั้นกลม สวนเพศผูจะมีติ่งเพศเรียวยาวปลายแหลม เชน ปลาบู ปลาแขยง 

ปลากด และปลาดุกเผือก 

  2.6 ทอสงน้ําเชื้อ ในปลาท่ีออกเปนตัวจะมีทอสงน้ําเชื้อ (Gonopodium) สําหรับใชใน

การผสมพันธุ สําหรับในปลากระดูกแข็งจะพัฒนามาจากครีบกน แตมีทอยาว ๆ อยูหลังครีบทอง สวน

ปลาเพศเมียจะมองเห็นครีบกนชัดเจน เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอดชนิดตาง ๆ และปลาเซลฟน  

 

 
(ก) ปลากัดเพศผูมีสีสันสวยงามกวาปลาเพศเมีย ข) ปลาทองเพศผูมีตุมสีขาวบริเวณครีบอก 

 
(ค) ครีบหางท่ียาวของปลาหางนกยูงเพศผู 

 
(ง) ทอสงน้ําเชื้อในกลุมปลาสอด 

 

ภาพท่ี 8.2 ลักษณะเพศภายนอกของปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูง และปลาสอดเพศผู 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2558) 

 

  2.7 Brood Pouch เปนถุงหรือชอง ท่ีบริเวณหนาทองของปลาเพศผูบางชนิด ใชสําหรับ

เปนท่ีฟกไข โดยปลาเพศเมียจะวางไขไวท่ีบริเวณนี้ เชน ปลามาน้ํา และปลาจิ้มฟนจระเข 

  2.8 Ovipositor อวัยวะสวนนี้พบเฉพาะในปลาเพศเมีย เกิดจากสวนของทอนําไขท่ียื่น

ยาวออกมาเปนหลอดใชสําหรับวางไขในหอยสองฝา พบในปลากลุม Bitterling ซ่ึงเปนปลาในครอบ

ครีบปลาตะเพียนชนิดหนึ่ง 
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  2.9 Intromittent Organ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “Gonopopdium” เปนอวัยวะเล็ก 

ๆ เปลี่ยนแปลงมาจากกานครีบอันแรกของครีบกน พบในปลาหางดาบและปลาหางนกยูงเพศผู 

 

 
(ก) Brood pouch ในปลามาน้ําเพศผู 

 
(ข) Ovipositor ในปลากลุม Bitterling 

 

ภาพท่ี 8.3 Brood Pouch ในปลามาน้ําเพศผู และ Ovipositor ในปลา Bitterling 

ท่ีมา :  Crow and Keeley (1999) 

 

การเพาะขยายพันธุปลาทอง 

 อรุณี รอดลอย (2558ก) กลาววา ปลาทอง (Goldfish) จัดเปนปลานํ้าจืดอยูในครอบครัว 

Cyprinidae ซ่ึงเปนครอบครัวเดียวกับปลาไน จากการศึกษาชีวประวัติปลาชนิดนี้ พบวาปลาทองเกิด

จากการผาเหลามาจากปลาไน ปจจุบันผูเพาะเลี้ยงไดคัดพันธุปลาทองท่ีมีลักษณะดีและสีสวยงาม ได

มากมายหลายสายพันธุดวยกัน ซ่ึงเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายใน ตลาดปลาสวยงาม สายพันธุท่ีสําคัญ 

ไดแก พันธุหัวสิงห ออแรนดา ริวคิน ตาโปน หรือเลห ตาลูกโปง เกล็ดแกว ชูบุนคิน และปลาทองหาง

ซิวหรือโคเม็ท เปนตน  

 ภวพล ศุภนันทนานนท (2557) ไดอธิบายถึงการเพาะขยายพันธุปลาทอง ไวในหนังสือคูมือ

การเลี้ยงปลาทอง ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสนใจดังนี้ 

 1. บอเล้ียงพอแมพันธุ 

  การเลี้ยงพอแมพันธุปลาทองสามารถเลี้ยงไดท้ังในบอซีเมนต บอดิน ถังไฟเบอร ตูกระจก 

ฯลฯ ทําเลท่ีเหมาะสมในการสรางบอพอแมพันธุปลาทอง คือ บริเวณท่ีแสงแดดสองไดบางในเวลาเชา

หรือเย็น หากเปนท่ีโลงแจงตองทําหลังคาหรือรมเงาใหแสงสองลงไดเพียง 25 – 40 เปอรเซ็นต บอท่ี

ไดรับแสงแดดท่ีพอเหมาะ จะทําใหสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของตะไครน้ําและแพลงกตอนพืช 

(Phytoplankton) ใหอยูในปริมาณท่ีพอดี ทําใหน้ําในบอใสสะอาดอยูเสมอเหมาะกับความเปนอยู
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ของปลา พ้ืนท่ีบอไมจํากัดใสน้ําลึก 30 – 70 เซนติเมตร ข้ึนกับชนิดปลา ถาเปนปลาทองสายพันธุหัว

สิงห ก็จะใสน้ําตื้น สวนพันธุ ออรันดาสามารถใสน้ําลึกไดใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา บอขนาด 

4 ตารางเมตร น้ําลึก 70 เซนติเมตร ใสหัวทรายใหอากาศแรง ๆ 2 – 3 หัว ปลอยพอแมปลาใน

อัตราสวน เพศผู : เพศเมีย เทากับ 2:3 ความหนาแนน 6 ตัวตอตารางเมตร หรือปริมาตรน้ํา          

1 ลูกบาศกเมตร ปลอยพอแมพันธุน้ําหนักรวม 2-2.5 กิโลกรัม 

 2. อาหารท่ีใชเล้ียงพอแมพันธุ 

  2.1 อาหารธรรมชาติ ไดแก ลูกน้ํา หนอนแดง ไสเดือนแดง หรืออารทีเมีย อาหารมีชีวิต

เหลานี้จะทําใหปลาโตเร็ว และปลากินไดตลอดเวลา แตการจัดเตรียมหรือจัดหาอาจมีความยุงยากใน

บางพ้ืนท่ี 

  2.2 อาหารสําเร็จรูป ไดแก อาหารเม็ดปลากินพืชหรืออาหารเม็ดปลาดุกเล็ก โดย

อาหารเม็ดปลาดุกเล็กจะดีกวา เนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูงกวา สามารถเลี้ยงปลาไดเจริญเติบโตดี

และมีสีสันสวยงาม การใหอาหารจะใหวันละ 2 – 3 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักปลา เชน มีปลาท้ังหมด

หนัก 500 กรัม จะใหอาหารเม็ดวัน 10 – 15 กรัม โดยแบงใหวันละ 2 ม้ือ เชา – เย็น 

 3. การคัดเลือกพอแมพันธุปลาทอง 

  ปลาทองจะเจริญพัฒนาจนกระท่ังมีความสมบูรณเพศเม่ือมีอายุประมาณ 6 เดือน น้ําหนัก 

30 กรัม ก็สามารถใชเปนพอแมพันธุไดแลว แตแมปลาขนาดเล็กจะใหไขนอย และไขมีขนาดเล็ก    

การคัด เลือกพอแมพันธุ ควรตรวจสอบลักษณะรูปรางใหมีลักษณะตรงตามสายพันธุ สมบูรณแข็งแรง 

มีครีบตั้งแข็งไมฉีกขาด มีเกล็ดเปนเงางาม และตรวจสอบความสมบูรณเพศ ดังนี้ 

ปลาเพศผู ในฤดูผสมพันธุ บริเวณแผนปดเหงือก (Operculum) และดานหนาของครีบหูจะมีตุมเล็ก 

ๆ คลายเม็ดสิวเรียกวา “Pearl Organ” เกิดข้ึน (ภาพท่ี 8.5) เวลาสัมผัสจะรูสึกสากมือ 

ปลาเพศเมีย มีรูปรางกลมและปอมกวาเพศผู ปลาเพศเมียท่ีมีไขแกเต็มท่ี พรอมจะผสมพันธุนั้นสวน

ทองจะอูมใหญ และออนนิ่ม บริเวณกนจะบวมและมีสีแดงเรื่อ ๆ แมปลาท่ีใชไมควรมีอายุเกิน 1 ป ถึง 

1 ปครึ่ง เนื่องจากแมปลาท่ีมีอายุมากเกินไปจะไมวางไข 
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(ก) ปลาทองริวก้ิน 

 
(ข) ปลาทองออแรนดา (ค) ปลาทองรักเล 

 

ภาพท่ี 8.4 ตุมเล็ก ๆ สีขาวท่ีบริเวณครีบอก เรียกกวา “Pearl Organ” ในปลาทองเพศผู 

ท่ีมา :  ภวพล ศุภนันทนานนท (2557)  

 

 
(ก) ตุมสิวและติ่งเพศของปลาทอง 

 
(ข) การตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุ 

 

ภาพท่ี 8.5 การตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุปลาทอง 

ท่ีมา :  ภวพล ศุภนันทนานนท (2557)  

 4. การเตรียมบอเพาะพันธุ  

  4.1 บอเพาะพันธุปลาทอง ไดแก บอเลี้ยงพอแมพันธุนั่นเอง ไขปลาทองมีขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง ประมาณ 2 มิลลิเมตร เนื่องจากเปนไขติดจึงตองเตรียมวัสดุยึดเกาะ วัสดุดังกลาว เรียกวา    

รังเทียม ไดแก การนําพันธุไมน้ํา เชน ผักตบชวาท่ีมีรากยาว นําไปใสไวในบอเพาะพันธุใหกระจายท่ัว

ผิวน้ํา นอกจากนี้อาจใชเชือกฟางซ่ึงตัดใหยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ฉีกใหเปนฝอยมัดตรงกลางจะ

ไดรังเทียม นําไปใสไวในบอเพาะพันธุใหกระจายท่ัวผิวน้ํา  
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(ก) การเตรียมบอซีเมนตเพ่ือเพาะพันธุปลาทอง 

 
(ข) นําผักตบชวามาทําเปนรังเทียม 

 
(ค) ปลาทองพรอมท่ีจะวางไข 

 
(ง) ไขปลาทองติดกับรากผักตบชวา 

 

ภาพท่ี 8.6 การเตรียมบอเพ่ือเพาะพันธุปลาทองแบบธรรมชาต ิ

ท่ีมา :  ภวพล ศุภนันทนานนท (2557) 

  4.2 การใสรังเทียมลงไปในบอเพาะ จะเปนการกระตุนใหแมปลาวางไข นอกจากนี้ในบอ

เพาะพันธุตองมีการเพ่ิมออกซิเจนตลอดเวลา เม่ือใสรังเทียมไปในตอนเย็นปลาจะวางไขในตอนเชามืด

ของอีกวัน โดยปลาตัวผูจะเริ่มไลปลาตัวเมียและใช หัวดุนท่ีทองปลาตัวเมียเพ่ือกระตุนใหวางไข ปลา

ตัวเมียจะปลอยไขเปนระยะๆ ในเวลาเดียวกันนั้นปลา ตัวผูจะปลอยน้ําเชื้อเขาผสมแลวไขกระจายติด

กับรังเทียม แมปลาจะวางไขครั้งละประมาณ 500-1,000 ฟอง วิธีการตรวจสอบอยางงาย ๆ ก็คือ 

หลังจากใสรังเทียมในตอนเย็น จะสามารถตรวจสอบการวางไขในตอนเชา หากพบวามีการวางไขจึง

เก็บรังเทียมไปฟกในถังฟงไข ปลาทองสามารถวางไขไดท้ังป ดังนั้น จึงควรใสรังเทียมลงไปทุกอาทิตย 

นอกจากนี้แมปลาจะวางไขมากในชวงฤดูหนาว ซ่ึงปลาอาจมีการผสมพันธุ วางไขไดท้ังวันในชวงนี้   

จึงตองนํารังเทียมไปเติมในบอและเก็บไขไปฟกเปนระยะ 
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(ก) การเตรียมบอพลาสติกเพ่ือผสมพันธุ 

 
(ข) การผสมเทียมปลาทอง 

 
(ค) ไขปลาท่ีไดจากการผสมเทียม 

 
(ง) ลูกปลาท่ีฟกออกมาเปนตัวหลังจากการผสม 

 

ภาพท่ี 8.7 การผสมเทียมและการอนุบาลลูกปลาทอง 

ท่ีมา :  ภวพล ศุภนันทนานนท (2557) 

  4.3 การฟกไข นํารังเทียมท่ีมีไขเกาะติดไปฟกในถังฟกไข ซ่ึงอาจใชบอซีเมนต ถังไฟเบอร 

โอง หรือกะละมังพลาสติกก็ได ถาใชถังไฟเบอรขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เมตร ใสน้ําลึก 50-60 

เซนติเมตร   จะใชฟกไขไดประมาณ 100,000 ฟอง ใหอากาศตลอดเวลา ไขปลาทองจะฟกออก   

เปนตัวภายใน 2-4 วัน ข้ึนอยูกับอุณหภูมิน้ํา ลูกปลาแรกฟกมีขนาดเล็กมาก ตัวใส เกาะติดกับรังไข

หลังจากฟกเปนตัวแลวประมาณ 2 –3 วัน ลูกปลาจึงจะวายออกจากรังไข และวายน้ําเปนอิสระ 

ลักษณะลําตัวมีเขมข้ึน จะนํารังเทียมออกจากบอในระยะนี้ แลวอนุบาลในบอเดิมตอไป หรืออาจยาย

ลูกปลาไปอนุบาลในบอใหมก็ได 

  4.4 อาหารลูกปลา ลูกปลาทองท่ีฟกออกเปนตัวในระยะแรก จะยังไมกินอาหาร เนื่องจาก

ยังใชอาหารจากถุงไขแดงท่ีติดอยูกับหนาทองไดเม่ือลูกปลาอายุ 3 วัน ถุงไขแดงจะยุบ จึงเริ่มกิน

อาหาร อาหารในระยะแรกคือไขแดงตมสุกบดละเอียดละลายน้ําสาดใหกินวันละ 3-4 ครั้ง ลูกปลา 

100,000 ตัว ใหไขประมาณวันละ 1 ฟองเม่ือลูกปลาอายุ 1 สัปดาห ควรเสริมไรแดงใหลูกปลากิน  

ลูกปลาจึงจะเจริญเติบโตไดรวดเร็ว และแข็งแรงสมบูรณหรือใหไรแดงตั้งแตวันท่ี 3 เลยก็ได เม่ือลูก

ปลาอายุ 1 เดือน จึงทําการคัดขนาดและยายบอ โดยคัดปลาท่ีมีขนาดใหญใกลเคียงกันไปอยูในบอ
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ใหมและใหอาหารเม็ดปลาดุกเล็กหรืออาหารมีชีวิตไดแก ลูกน้ํา หนอนแดง เปนตน เม่ือลูกปลาทองมี

อายุประมาณ 1.5-2.5 เดือน จะเริ่มเปลี่ยนสี ชวงนี้ใหทําการคัดปลาท่ีมีลักษณะสวยงามถูกตองตาม

สายพันธุเพ่ือเลี้ยงไวตอไปสวนปลาท่ีเหลือจะนําไปเลี้ยงรวมกันอีกบอ เปนปลาทองท่ีจําหนายในราคา

ท่ีถูกกวาสําหรับปลาท่ีพิการและถูกคัดท้ิงจะนําไปจําหนายเปนปลาเหยื่อ 

 

การเพาะพันธุปลาออกลูกเปนตัว 

 วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) ไดใหคําจํากัดความของปลาออกลูกเปนตัว วา

หมายถึงกลุมปลาท่ีออกลูกเปนตัว โดยไขท่ีอยูในทองตัวเมียท่ีไดรับการปฏิสนธิกับเชื้อตัวผู แลวเจริญ

และพัฒนาอยูในรังไขประมาณ 6 สัปดาห จึงฟกออกเปนตัวหลุดออกจากทองแมปลา สามารถวายน้ํา

เปนอิสระและมีอวัยวะทุกอยางสมบูรณเหมือนปลาตัวเต็มวัย กลุมปลาสวยงามท่ีออกเปนตัวมีความ

นาสนใจมากท่ีสุดในการเพาะเลี้ยงเพ่ือการคา เนื่องจากมีสีสันท่ีสวยงามและมีความหลากหลายของ

สายพันธุ ท้ังยังสามารถแพรพันธุไดงายและรวดเร็ว ปลาสวยงามในกลุมนี้มีดวยกันหลายชนิด ท่ีนิยม

นํามาเพาะเลี้ยงและซ้ือขายเปนปลาสวยงามในประเทศไทยกัน มีเพียง 2 สกุล ไดแก สกุล Poecilia 

และ Xiphophorus ประกอบดวยปลา 7 ชนิด ดังนี้คือ ปลาหางนกยูง ปลาเซลฟน มอลลี ่ปลามอลลี่ 

ปลาเซลฟน ปลาสอด ปลาแพลทตี้ และปลาวาเรียตัส ซ่ึงปลาในกลุมนี้จะมีหลักในการสืบพันธุ

เหมือนกัน ในบทนี้ขอยกตัวอยางการเพาะพันธุในปลา 2 ชนิด คือ ปลาหางนกยูง และปลาสอด   

ตามวิธีการของ วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) ดังนี้ 

 1. การเพาะเล้ียงปลาหางนกยูง 

  ปลาหางนกยูง อยูในครอบครัว Poecidae เปนปลาอออกลูกเปนตัว และมีถ่ินกําเนิดทาง

ทวีปอเมริกาใต แถบเวเนซูเอลลา หมูเกาะคาริเบียนของประเทศบารบาโดส และในแถบลุมน้ํา     

อเมซอน ประเทศบราซิล ในธรรมชาติอาศัยอยูในแหลงน้ําจืด และน้ํากรอยท่ีเปนแหลงน้ํานิ่งจนถึง  

น้ําไหลเรื่อยๆ ปลาตัวผูมีขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงท่ีนิยม

เลี้ยงเปนปลาสวยงาม (Fancy guppies) มีลักษณะเดนท่ีใชในการปรับปรุงพันธุเพ่ือใหไดสายพันธุ

ใหมๆ คือ ลักษณะสีและลวดลาย บนลําตัวและลวดลายบนครีบหางและรูปแบบของครีบหาง ซ่ึงใน

การเรียกสายพันธุตางๆ จะถูกตั้งชื่อตามลักษณะดังกลาว  

  ในการเพาะพันธุปลาหางนกยูง นอกเหนือจากวิธีการเพาะพันธุแลว วิธีการเลี้ยงพอแม

พันธุ การคัดเลือกพอแมพันธุและการอนุบาลลูกปลานับวาเปนปจจัยท่ีลวนแตมีความสําคัญไมยิ่ง

หยอนกวากัน คือ การเลี้ยงพอแมพันธุปลาหางนกยูง เนื่องจากปลาหางนกยูงจะเจริญถึงวัยเจริญพันธุ 

เม่ือปลามีอายุเพียง 3 เดือนเทานั้น เม่ือลูกปลาพอท่ีจะแยกเพศได (อายุประมาณ 1 เดือน) ควรเลี้ยง

แยกเพศไวเพ่ือปองกันไมใหปลาผสมพันธุกันเอง  



165 

 

 
(ก) ปลาหางนกยูงเพศผู  

 
(ข) ปลาหางนกยูงเพศเมีย 

 

ภาพท่ี 8.8 ปลาหางนกยูงเพศผูและเพศเมียท่ีมีความสมบูรณพันธุ 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2558) 

 

  1.1 การคัดเลือกพอแมพันธุ การคัดเลือกปลาเพศผูและเพศเมียเพ่ือทําการผสม ควรเลือก

ปลาท่ีมีอายุ 3 เดือนข้ึนไป มีลักษณะลําตัวมีขนาดใหญ หนาสมสวน ไมคดงอ โคนหางใหญ แข็งแรง 

ครีบสมบูรณ ครีบหางใหญ พริ้วหนา แข็งแรงสมบูรณไมฉีกขาด รูปรางไดสัดสวน แข็งแรง วายน้ํา

ปราดเปรียว มีสีและลวดลายสวยงาม เพศผูจะมีลักษณะตางจากเพศเมียตรงท่ีอวัยวะในการสืบพันธุ

เรียกวา “Gonopodium” ซ่ึงดัดแปลงมาจากครีบกน ควรหาพอแมปลาจากแหลงอ่ืนมาผสมบาง 

เพ่ือปองกันการผสมเลือดชิด (Inbreeding) ซ่ึงเปนสาเหตุใหลูกปลารุนตอๆ ไป มีความออนแอและมี

อัตราการรอดต่ํา 

  1.2 การเพาะพันธุปลาหางนกยูง มีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมบอซีเมนตขนาด 1 - 4 ตรม. ระดับน้ําลึก 30 –50 ซม. ใสพุมเชือกฟางตะกราหรือ

ฝาชี เพ่ือใหลูกปลาใชเปนท่ีปลาหลบซอน 

   ข้ันตอนท่ี 2 คัดพอแมปลาสายพันธุเดียวกันท่ีลักษณะดีสีสวยอายุประมาณ 4–6 

เดือน โดยคัดปลาเพศผู ลําตัวโต แข็งแรง ครีบหลัง ครีบหางใหญและแผกวาง สีเขมสดใส สวยงาม 

สวนปลาเพศเมียคัดเลือกสายพันธุเดียวกันกับปลาเพศผู ลําตัวโต แข็งแรง ปราดเปรียว ครีบหางเขม

สดใส ปลอยรวมกันในอัตรา 120 -180 ตัวตอลกูบาศกเมตร ในสัดสวนเพศผู : เพศเมีย เทากับ 1:3 

หรือ 1:4 ระหวางการเพาะพันธุใหไรแดงเปนอาหารในตอนเชา และใหอาหารสําเร็จรูปในตอนเย็น 

ปลาเพศเมียท่ีไดรับการผสมแลว จะเห็นเปนจุดสีดําบริเวณทอง 

   ข้ันตอนท่ี 3 หลังจากแมปลาไดรับการผสมพันธุประมาณ 26–28 วัน จะมีลูกปลาวัย

ออนเกิดข้ึนและหลบซอนอยูตามวัสดุท่ีมาใสไวในบอ ใหรวบรวมลูกปลาออกทุกวันสะสมไวในบอ
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อนุบาล ประมาณ 4-5 วันตอบอ เพ่ือใหลูกปลามีขนาดใกลเคียงกัน โดยปลอยลูกปลาในอัตราความ

หนาแนน 140-300 ตัวตอลูกบาศกเมตร 

   ข้ันตอนท่ี 4 คัดขนาดและแยกเพศปลา นําไปแยกเลี้ยงในบออัตรา 200-300 ตัวตอ

ลูกบาศกเมตร ใหกินไรแดงเปนอาหารในตอนเชาสวนตอนกลางวันและตอนเย็นใหกินอาหารสําเร็จรูป 

เลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน (ปลามีอายุประมาณ 4 เดือน) 

   ข้ันตอนท่ี 5 ปลาหางนกยูงอายุประมาณ 4 เดือน จะถูกคัดขนาดและคัดเลือกปลาท่ี

แข็งแรงสมบูรณ เพ่ือนําไปเลี้ยงไวในบอพักปลาเพ่ือเตรียมสงจําหนายตอไป 

 ปลาสวยงามท่ีมีการเพาะขยายพันธุคลาย ๆ ปลาหางนกยูงไดแก ปลามอลลี่ มี 3 ชนิด คือ 

ปลาเซลฟนมอลลี่ (Poecilia latipinna) ปลาเซลฟน (Poecilia velifera) และปลามอลลี่ (Poecilia 

sphenops)  

 

 
(ค) ปลาเซลฟนพันธุพ้ืนเมือง 

 
(ง) ปลามอลลี่ดําไฮฟน 

 
(จ) ปลามอลลี่สีเงิน 

 
(ฉ) ปลาโกลดไวทบอลลูนมอลลี่ 

 

ภาพท่ี 8.9 ปลาสวยงามท่ีออกลูกเปนตัวสกุล Poecilia spp. 

ท่ีมา :  วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) 
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 2. การเพาะพันธุปลาสอดสกุล  Xiphophorus spp. 

  ปลาออกลูกเปนตัวในกลุมนี้ ท่ีมีการเพาะพันธุและซ้ือขายกันท้ังในและตางประเทศ 

ประกอบดวย 3 ชนิด ไดแก ปลาสอด (Xiphophorus helleri Heckel, 1848) ปลาแพลทตี้ 

(Xiphophorus maculatus Gunther, 1866) และปลาวาเรียตัส (Xiphophorus variatus Meek, 

1804) ซ่ึงปลาท้ัง 3 ชนิดนี้ มีวิธีการเพาะพันธุท่ีเหมือนกัน ดังนี้ 

 

 
(ก) ปลาสอดแดงหางดาบ 

 
(ข) ปลาสอดทักซิโดแดง 

 
(ค) ปลาแพลทตี้สีแดง 

 
(ง) ปลาแพลทตี้มิกก้ีเมาซ 

 
(จ) ปลาวาเรียตัสแพรอท 

 
(ฉ) ปลาวาเรียตัสทักซิโด 

 

ภาพท่ี 8.10 ปลาสอดสกุล Xiphophorus spp. 

ท่ีมา :  วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) 
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  2.1 การเพาะพันธุ โดยปกติแลวในบอเพาะพันธุจะตองมีการเตรียมสภาพแวดลอมให

เหมาะสมโดยใสพืชน้ํา เชน สาหรายหางกระรอก สาหรายพุงชะโด เปนตน โดยใหมีอุณหภูมิของน้ํา

เหมาะ สม ระหวาง 24-28 องศาเซลเซียส ในระหวางการเพาะพันธุ ควรใหอาหารท่ีมีชีวิต เชน ไรแดง 

หรือไสเดือนน้ํา วันละ 2 ม้ือ เชา เย็น เนื่องจากอาหารมีชีวิตจะไมทําใหน้ําเสียและลดปริมาณการถาย

น้ํา ปกติการถายน้ําจะมีเวลาประมาณ 7 วันตอครั้ง ควรใชพอแมพันธุท่ีอายุประมาณ 5-6 เดือน และ

มีอัตราการปลอยเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:2 หรือ 1:3 โดยบอท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ตารางเมตร จะ

ปลอยปลาท้ังหมด 150 ตัว เปนเพศผู 50 ตัวตอเพศเมีย 100 ตัว การผสมพันธุแตละครั้งจะใชเวลา

ประมาณ 24-30 วัน แมปลาแตละตัวจะใหลูกประมาณ 20-80 ตัว ตอครั้ง 

  2.2 การอนุบาลลูกปลาสอด บอท่ีใชในการอนุบาลลูกปลาสอด ไมควรเปนบอท่ีใหญมาก 

เพราะจะทําใหการดูแลและการจัดการลําบาก สวนมากการอนุบาลลูกปลาจะใชบอซีเมนตกลมเสน 

ผา ศูนยกลางประมาณ 80 เซนติเมตร หรือบอสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร ก็ได หลังจาก

ตักและรวบรวมลูกปลาไดจํานวนหนึ่งแลว จะนําไปอนุบาลในบออนุบาลท่ีมีน้ําลึกประมาณ 20-30 

เซ็นติเมตร และควรปลอยลูกปลาท่ีความหนาแนน 400-500 ตัว ตอตารางเมตร บอท่ีใชในการ

อนุบาลลูกปลาควรจะขัดใหสะอาดและตากแดดอยางนอย 2 วันเพ่ือฆาเชื้อโรค อาหารท่ีใชเลี้ยงลูก

ปลาใหไรแดง 2 ม้ือ เชา-เย็น โดยใหพอประมาณ ถาใหมากไปจะทําใหน้ําเนาเร็ว พอโตไดสักระยะ

หนึ่งเปลี่ยนมาใหอาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก เม่ือลูกปลามีอายุไดราว 1 เดือน ใหคัดแยกตัวผูและตัวเมีย

ออก วิธีการสังเกตปลาตัวผูและตัวเมียคือ ปลาตัวผูขนาดจะเล็กกวาปลาตัวเมียแตสวนของครีบ

กระโดงหลังของตัวผูจะยาวกวาของตัวเมีย เม่ือปลามีอายุไดประมาณ 4 เดือน จับขายได สวนใหญ 

จะขายคละกันท้ังตัวผูและตัวเมีย 

การเพาะพันธุปลากัด 

 กรมประมง (2545) กลาวถึง ปลากัด ไววา เปนปลาพ้ืนเมืองของไทยท่ีนิยมเพาะเลี้ยงเปน

เวลาหลายรอยปมาแลว ท้ังนี้เพ่ือไวดูเลนและเพ่ือกีฬากัดปลา และเปนท่ีรูจักกันดีในตางประเทศมา

นานเชนกัน ปจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลากัดกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนปลาท่ีเลี้ยง

และเพาะพันธุไดงาย ปหนึ่ง ๆ ประเทศไทยไดสงปลากัดไปขายตางประเทศคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 

20 ลานบาท  

 ปลากัดพันธุดั้งเดิมในธรรมชาติ มีสีน้ําตาลขุนหรือสีเทาแกมเขียว ครีบและหางสั้น ปลาเพศผู

มีครีบและหางยาวกวาปลาเพศเมียเล็กนอย จากการเพาะพันธุและการคัดพันธุติดตอกันมานาน ทําให

ไดปลากัดท่ีมีสีสวยงามหลายสี อีกท้ังลักษณะครีบก็แผกวางใหญสวยงามกวาพันธุดั้งเดิมมาก และจาก

สาเหตุนี้ทําใหมีการจําแนกพันธุปลากัดออกไปไดเปนหลายชนิด เชน ปลากัดหมอ ปลากัดทุงปลากัด

จีน ปลากัดเขมร เปนตน การแพรกระจายของปลากัดพบท่ัวไปทุกภาคของประเทศไทยอาศัยอยูใน
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อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ หนอง บึง แองน้ํา ลําคลอง ฯลฯ ตางประเทศรูจักปลากัดในนาม “Siamese 

Fighting Fish” ความแตกตางระหวางปลากัดเพศผูและเพศเมีย แสดงไวในภาพท่ี 8.12  

 

 
(ก) ปลากัดเพศผู 

 
(ข) ปลากัดเพศเมีย 

 

ภาพท่ี 8.11 ความแตกตางระหวางปลากัดเพศผูและเพศเมีย 

ท่ีมา :  สิรินุช  ฉิมพลี (2559) 

 

 ข้ันตอนการเพาะพันธุปลากัด สามารถดําเนินการตามวิธีการของ กรมประมง (2545) ไดดังนี้ 

 3.1 การเลี้ยงพอแมพันธุ การเลี้ยงพอแมพันธุปลากัด เนื่องจากปลากัดเปนปลาท่ีมีนิสัย

กาวราว ชอบตอสูเม่ืออายุประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน การเลี้ยงปลากัดจึงจําเปนตองรีบแยก

ปลากัดเลี้ยงในภาชนะเพียง 1 ตัว กอนท่ีปลาจะมีพฤติกรรมตอสูกันภาชนะท่ีเหมาะสมท่ีสุดควร

นํามาใชเลี้ยงปลากัดไดแก ขวด (สุรา) ชนิดแบนบรรจุน้ําได 150 ซีซี เพราะสามารถเรียงกันไดไม

สิ้นเปลืองเนื้อท่ี การแยกเพศจะสังเกตเห็นวาปลาเพศผูจะมีลําตัวสีเขม ครีบยาวลายบนลําตัวมองเห็น

ชัดเจนและขนาดมักจะโตกวาเพศเมีย สวนปลาเพศเมียจะมีสีซีดจาง มีลายพาดตามยาวลําตัว        

2-3 แถบ และมักจะมีขนาดเล็กกวาปลาเพศผู อาหารท่ีใชเลี้ยงปลา ปลากัดเปนปลาท่ีชอบกินสัตวน้ํา

ขนาดเล็กเปนอาหาร อาหารท่ีเหมาะสมจะใชเลี้ยงพอแมพันธุปลากัด ไดแก ลูกน้ํา หนอนแดง ไรสี

น้ําตาล (Artemia) ท่ีมีชีวิต การใหอาหารควรใหวันละ 1 ครั้ง ใหปริมาณท่ีพอดีปลากินอ่ิม อาหารท่ีใช

เลี้ยงทุกครั้งควรลางดวยน้ําสะอาด แลวแชในดางทับทิมเขมขน 500-1,000 สวนในลานสวน       

(0.5-1.0 กรัมตอลิตร) เปนเวลา 10-20 วินาที เพ่ือฆาเชื้อโรคท่ีติดมากับอาหารหลังจากนั้นจึงลางดวย

น้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง การถายเทน้ําควรทําสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ระยะ เวลาท่ีเหมาะสมในการผสม

พันธุปลากัด คือชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน โดยอุณหภูมิน้ําควรอยูระหวาง 26-28 องศา

เซลเซียส 

 3.2 การคัดเลือกพอแมพันธุ การคัดเลือกพอแมพันธุ ปลาท่ีนํามาทําการเพาะพันธุ ควรมีอายุ

ตั้งแต 5-6 เดือนข้ึนไป โดยปลาจะใหไขครั้งละประมาณ 500-1,000 ฟอง ในฤดูผสมพันธุ จะ
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สังเกตเห็น ความสมบูรณเพศของปลาไดชัดเจน ในการคัดเลือกปลาเพ่ือผสมพันธุ มีหลักท่ีควรปฏิบัติ

ดังนี้ 

 ปลาเพศผู คัดปลาท่ีแข็งแรง ปราดเปรียว ลักษณะสีสดสวย ชอบสรางรังซ่ึงเรียกวา “หวอด” 

โดยการพนฟองอากาศท่ีมีน้ําเมือกจากปากและลําคอผสมดวย ซ่ึงแสดงถึงวาปลาเพศผูมีความสมบูรณ

ทางเพศเต็มท่ีพรอมท่ีจะผสมพันธุ 

 ปลาเพศเมีย คัดเลือกปลาท่ีแข็งแรง สังเกตบริเวณทองมีลักษณะอูมเปงและบริเวณใตทอง 

จะมีตุมสีขาวใกลกับรูกนเห็นไดชัดเจน ซ่ึงตุมสีขาวนี้เรียกกันวา “ไขนํา” 

 3.3 วิธีการเพาะพันธุ แสดงไวในภาพท่ี 8.13 ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

  3.3.1 นําขวดปลาเพศผูและเพศเมียท่ีมีความสมบูรณทางเพศเต็มท่ีมาวางติดกัน ซ่ึงวิธีนี้

เรียกวา “เทียบคู” ซ่ึงควรจะเปนบริเวณท่ีปราศจากสิ่งรบกวนจะทําใหปลาตกใจ ใชเวลาเทียบคู

ประมาณ 3-10 วัน  

  3.3.2 จากนั้นนําปลาเพศผูและเพศเมีย ใสลงในภาชนะท่ีเตรียมไวสําหรับผสมพันธุ เชน 

ขันพลาสติก โหลแกว กะละมัง ตูกระจกหรืออางดิน แลวใสพันธุไมน้ําท่ีแชดางทับทิมเรียบรอยแลว 

ซ่ึงชนิดพันธุไมน้ําท่ีนิยมใช ไดแกสาหรายพุงชะโด สาหรายหางกระรอก จอก ใบผักตบชวาเปนตน  

  3.3.3 เม่ือปลาสามารถปรับตัวใหชินกับสภาพในภาชนะ (ประมาณ 1-2 วัน) ปลาเพศผู 

จะเริ่มกอหวอดติดกับพันธุไม  

  3.3.4 หลังจากสรางหวอดเสร็จ ปลาเพศผูจะพองตัวกางครีบ ไลตอนตัวเมียใหไปอยูใต

หวอด  

  3.3.5 ขณะท่ีตัวเมียลอยตัวข้ึนมาบริเวณผิวน้ํา ปลาตัวผูจะรัดตัวเมียบริเวณชองอวัยวะ

เพศ  

  3.3.6 จากนั้นไขก็จะหลุดออกมา พรอมกับเพศผูจะฉีดน้ําเชื้อเขาผสม และปลาเพศผู    

จะตามลงไปใชปากดูดไขอมไววายน้ําข้ึนไปพนไขเขาไปไวในฟองอากาศจนกวาจะหมด  

  3.3.7 เม่ือสิ้นสุดการวางไขปลาเพศผูจะทําหนาท่ีดูแลไขเพียงลําพัง และจะไลตอนปลา

เพศเมียไปอยูท่ีมุมภาชนะ  

  3.3.8 หลังจากนั้นรีบนําปลาเพศเมียออกจากภาชนะเพ่ือปองกันไมใหปลาเพศเมียกินไข  

  3.3.9 ปลอยใหปลาเพศผูดูแลไข 2 วัน จึงแยกเพศผูออก  

 3.4 การอนุบาลลูกปลา ไขปลากัดจะฟกเปนตัวหลังจากไดรับการผสมน้ําเชื้อประมาณ      

36 ชั่วโมง โดยในชวงแรก จะมีถุงอาหาร (Yolk Sac) ติดตัวมาดวย ดังนั้นชวง 3-4 วันแรก จึงยังไม

ตองใหอาหาร เปนเวลา 3-5 วัน แลวจึงเปลี่ยนเปนตัวออนของไรแดง (Moina sp.) ตอมาจึงเปลี่ยน

เปนไรแดงเต็มวัยเลี้ยงตอไปจนกระท่ังปลาสามารถกินลูกน้ําได และผูเลี้ยงสามารถแยกเพศปลากัดได

เม่ือปลามีอายุประมาณ 1 เดือนข้ึนไป 
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(ก) การเทียบคูปลากัด 

 
(ข) ปลากัดกําลังผสมพันธุ 

 
(ค) ปลากัดเพศผูดูแลไขจนกวาจะฟกเปนตัวออน 

 
(ง) การอนุบาลลูกปลากัดในกะละมังขนาดเล็ก 

 

ภาพท่ี 8.12 การเพาะพันธุปลากัด 

 

การเพาะพันธุปลาหมอมาลาวี 

 ปลาหมอสีมาลาวีท่ีนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามบานเราจะมีอยูประมาณ 8-9 ชนิด ไดแก 

มาลาวีสีเหลือง สีแดง สีน้ําเงิน สีมวง สีน้ําเงินคอแดง มาลาวี 5 สี และมาลาวีกลวยหอม เปนตน ปลา

หมอสีจัดเปนปลาท่ีเพาะขยายพันธุไดงายและผสมพันธุออกลูกไดตลอดท้ังป โดยปกติแลวปลาหมอสี

ชนิดนี้จะแยกเพศไดแลวเม่ือปลามีอายุประมาณ 8 เดือน แตจะตองอาศัยความชํานาญในการแยกเพศ

พอสมควร โดยสังเกตลักษณะของปลาตัวผูมักจะมีสีสันสดใสและสีเขม สําหรับตัวเมียสีของลําตัว    

จะออกจางกวาและไมคอยมีสีสัน ปลาหมอสีมาลาวีท่ีจะใชมาทําเปนพอ-แมพันธุควรจะมีอายุไมต่ํา

กวา  8 เดือน การเพาะพันธุปลาหมอมาลาวี ตามวิธีการของกรมประมง (2545) มีข้ันตอนดังนี้  

 1. การเลือกพอแมพันธุ การเลือกพอแมพันธุทําไดโดยสังเกตจากลักษณะเดนของเพศผูและ

เพศเมีย ซ่ึงถาดูดวยตาเปลาจะสังเกตเห็นวา ปลาหมอสีบางพันธุตัวผูจะใหญกวาตัวเมียและบางพันธุ

ตัวผูจะมีสีสด สวนตัวเมียจะมีสีซีดกวา พอแมพันธุท่ีดีตองเปนปลาท่ีสมบูรณ วายน้ําวองไว ท่ีสําคัญ

ตองเปนปลาท่ีไมผานการเรงหรือยอมสี และมีอายุ 6 เดือนข้ึนไป 
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 2. ภาชนะท่ีใชเพาะพันธุ ใชตูกระจกขนาด 36 นิ้วเพราะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของแมปลาไดงาย ทาสีตูท้ัง 3 ดาน เพ่ือปองกันปลาตื่นตกใจ เม่ือเตรียมพอแมพันธุและสถานท่ี

เรียบรอยแลว จึงปลอยพอแมพันธุลงไปในอัตราสวน พอพันธุ 1 ตัว ตอแมพันธุ 5 ตัว ซ่ึงตูขนาด    

36 นิ้ว สามารถปลอยพอพันธุได 3 ตัว และแมพันธุไดถึง 15 ตัว โดยตัวผูจะไลจับคูกับตัวเมียเอง  

 

 
(ก) ปลาหมอมาลาวีเหลืองเพศผู 

 
(ข) ปลาหมอมาลาวีเพศเมียอมไขไวในปาก 

 

ภาพท่ี 8.13 ความแตกตางของปลาหมอมาลาวีเพศผูและเพศเมีย 

 3. การผสมพันธุเม่ือตัวเมียเริ่มวางไขตัวผูก็จะปลอยน้ําเชื้อผสมกับไข และเนื่องจากปลาหมอ

สีสวนใหญเปนปลาท่ีอมไข เม่ือตัวผูปลอยน้ําเชื้อเสร็จแลวปลาตัวเมียก็จะมาอมไขไวและทําเชนนี้

เรื่อยไปจนไขหมด ซ่ึงปลาหมอสีจะอมไขไดครั้งละประมาณ 30-40 ฟอง จากนั้นตัวผูก็จะไปผสมกับ

ตัวอ่ืนตอไป มีปลาหมอสีบางชนิดท่ีวางไขกับพ้ืนโดยไมอมไขไวเหมือนกันแตพบไดนอยมาก ไขท่ีไดรับ

การผสมพันธุแลวแมปลาจะอมไวในปาก ซ่ึงเราสังเกตวาใตคางของแมปลาจะอูมออกมาชัดเจน 

เหงือกจะอาออกเพ่ือ ใหน้ําไหลผานในชองปากตลอดเวลา เม่ือครบ 15 วัน ลูกปลาจะเริ่มฟกเปนตัว 

ระยะนี้เราสามารถนําแมปลามาเปดปากเพ่ือนําลูกปลาออกมาแลวนําไปอนุบาลตอไป การเปดปากแม

ปลาควรทําดวยความรวดเร็วและระมัดระวังมิเชนนั้นแมปลาอาจเกิดการบาดเจ็บได 

 4. การอนุบาลลูกปลา ลูกปลาท่ีไดนําไปอนุบาลในตูกระจก โดยใหอาหารจําพวกไรแดงขนาด

เล็กวันละ 2 ครั้ง ควรเปลี่ยนถายน้ําทุกวัน ในการเปลี่ยนถายน้ําควรใชสายยางขนาดเล็กคอย ๆ ดูดน้ํา

พรอมกับข้ีตะกอนกนตูออกไป ระหวางดูดน้ําตองระวังลูกปลาจะถูกดูดติดไปกับสายยางดวย ควรดูด

น้ําออกประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณน้ําในตูแลวจึงเติมน้ําใหมใหเทาเดิม หลังจากอนุบาลลูกปลาได 

15 วัน จึงเปลี่ยนอาหารเปนอาหารเม็ดขนาดเล็กแทนไรแดง ปลาท่ีมีอายุได 1 เดือนข้ึนไป ก็สามารถ

นําออกสูตลาดไดแตกอนท่ีจะนําปลาหมอสีไปจําหนาย ตองมีการนําปลาไปเตรียมในบอสัก 1-2 

สัปดาห ท้ังนี้เพ่ือเรงใหปลามีสีสดข้ึน การเรงสีควรเรงดวยวิธีการใหอาหารเทานั้น การฉีดฮอรโมนหรือ
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ใหกินอาหารผสมฮอรโมนเพ่ือเรงสี อาจชวยใหปลามีสีสดก็จริง แตวิธีการนี้ไมควรใชเพราะจะทําให

ปลาบอบช้ําและมีอายุสั้น 

 

บทสรุป 
 การเพาะพันธุปลาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ สําหรับผูท่ีจะผลิตปลาสวยงามออกจําหนาย เพราะ

การเพาะพันธุปลาในแตละครั้งจะไดลูกปลาจํานวนมาก นอกจากนั้นการเขาใจวิธีการเพาะพันธุยังชวย

ใหมีการปรับปรุงพันธุปลา รวมท้ังทําใหเกิดปลาสายพันธุใหม ๆ ข้ึนอีกดวย การเพาะพันธุปลาทอง ซ่ึง

เปนปลาท่ีมีไขจมติด จําเปนตองมีอุปกรณใหไขปลาเกาะติด ปองกันไขเนาเสีย ปลาจะใชเวลาผสม

พันธุวางไขไมเกิน 48 ชั่วโมง ถาไขไดรับการผสมก็จะฟกออกเปนตัว ปลาท่ีออกลูกเปนตัว จําเปนตอง

มีอุปกรณสําหรับใชเปนท่ีหลบภัย มีระยะเวลาในการเพาะพันธุคอนขางนาน ประมาณ 20-30 วัน    

มีการคํานวณอัตราการปลอยพอแมพันธุ เปนเพศผูตอเพศเมีย และตอขนาดพ้ืนท่ีบอ ระหวางการ

เพาะพันธุจําเปนตองมีการใหอาหารกับพอแมพันธุ เพ่ือปองกันการกินลูกของตัวเอง การเพาะพันธุ

ปลากัด จําเปนตองมีการจับคูกันของพอแมพันธุ เพ่ือกระตุนใหตัวเมียพัฒนาไขท่ีอยูในทองใหสุกและ

ปลอยไขออกมาผสมกับน้ําเชื้อตัวผู ซ่ึงตัวผูจะนําไขไปเก็บไวในหวอดและจะดูแลไขจนกวาจะฟก

ออกเปนตัว การเพาะพันธุปลาหมอมาลาวี จะตองใหพอแมปลาเลือกจับคูกันเอง คือตองเลี้ยงปลา

แบบคละเพศไวหลาย ๆ ตัว เม่ือปลาตัวผูพรอมท่ีจะผสมพันธุมันจะสรางรังเปนรูปแองกะทะ โดยการ

เก็บหินออกไปกองขาง ๆ จากนั้นจะใหตัวเมียเขามาอยูในรัง โดยตัวผูจะขับไลปลาตัวอ่ืน ๆ ออกไป 

และทําการผสมพันธุ ไขท่ีไดรับการผสมแลว ปลาเพศเมียจะเก็บไวในปาก จนฟกออกมาเปนลูกปลา

และจะอาศัยอยูในปากของแมจนมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร จึงออกมาวายน้ําอยูขางนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

คําถามทายบท 
 1. ปลาทองมีการสืบพันธุแบบใด  

 2. การสืบพันธุแบบ Parthenogenesis พบไดในปลาชนิดใด 

 3. จงบอกชนิดของปลาท่ีมีการปฏิสนธิแบบ Oviparous แบบ Viviparous และแบบ 

Ovoviviparous อยางละ 2 ชนิด 

 4. จงแยกชนิดของปลาตอไปนี้ตามลักษณะการวางไข ปลากระดี่จูบ ปลาทอง ปลามาลาย 

ปลานีออน ปลากาแดง ปลามังกร ปลาคารพ ปลาเทวดา ปลาหมอสี ปลากัด และปลาปอมปาดัวร 

 5. จงอธิบายถึงความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของปลาตอไปนี้ ปลาทอง ปลากัด 

ปลาหางนกยูง และปลาหมอส ี

 6. จงอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุปลาทองแบบปลอยไลตามธรรมชาติ 

 7. ลักษณะเพศผูและเพศเมียของปลาสอดและปลาเซลฟน มีความแตกตางกันอยางไร 

 8. เราสามารถแยกเพศปลากลุมออกลูกเปนตัว ออกจากกันไดอยางไร  

 9. จงอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุปลาหางนกยูง ปลาสอด และปลาแพลทตี้ 

 10. ทําไมจึงตองมีการเทียบคูปลากัดเพ่ือเตรียมการเพาะพันธุ 

 11. จงอธิบายวิธีการฟกไขของปลาหมอมาลาวี 
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